Orientacja sportowa

Ekstremalny początek sezonu
Młodzi orientaliści Kościelca Chrzanów mocno trenują. Są dopiero w połowie
okresu przygotowawczego, a już wystartowali w Tynieckim Biegu na
Orientację. Dwa chrzanowskie zespoły stanęły na podium tych ekstremalnych
zawodów.
Zapowiadały się wyjątkowo ekstremalne warunki podczas Tynieckiego Biegu na
Orientację, ale matka natura przyniosła w ostatnią sobotę całkiem znośne warunki
na bieganie w terenie. W Tynieckim Biegu wystartowało prawie 200 zawodników z
całej Polski, rywalizujących na trzech różnych trasach. Chrzanów reprezentowało
16-cioro młodych zawodników sekcji biegu na orientację Klubu Sportowego
"Kościelec" Chrzanów, podopiecznych trenera Jerzego Kryjomskiego.
Na najdłuższej trasie (15 km) w kategorii MIX wystartował jeden chrzanowski
zespół, na średniej trasie R (10 km) - dwie ekipy, a na najkrótszej 3- kilometrowej
trasie D rywalizowało aż 5 dwuosobowych zespołów.
Chrzanowska młodzież bardzo dobrze poradziła sobie na trasach biegów na
orientację wytyczonych na terenie Wzgórz Tynieckich koło Krakowa.
Na trasie R niespodziewanie trzecie miejsce wywalczył zespół 14-latków z
Kościelca FASHION RABIT w składzie Roksana Legięć i Mateusz Pucuła, a drugi
team DAJESZ MALINA (Daria Michałek i Kamil Legięć) zajął czwartą pozycję!
Chrzanowskie zespoły były najmłodszymi uczestnikami biegu na tej trasie. Dzięki
bardzo dobrej nawigacji w terenie pokonały kilkanaście zespołów dorosłych
zawodników startujących na trasie średniej.
Bardzo dobrze zaprezentowali się także najmłodsi chrzanowianie, startujący w
kategorii D. Trzecie miejsce na podium wywalczyły zaledwie 11-letnie
dziewczynki z zespołu SZYBKIE JAK ŻÓŁW Natalka Kowal i Hania Dzierwa !
Kolejne lokaty w tej kategorii zajęli: IZA i KAMILA - Izabella Jakubczyk i Kamila
Jaskólska, SZYBKIE KOSTKI - Zuzanna Ohlaszeny i Kacper Starzykiewicz, PATRY i
DOM - Patryk Kucek i Dominik Potoczny oraz DOMIN i KUBA - Dominik Kawala i
Jakub Bogacki.
Jedyny chrzanowski zespół startujący na najdłuższej trasie - MEGA KULKI
(Dominika Kulczycka i Mateusz Niedbała) trochę przeszarżował na końcowym
odcinku trasy i pomimo bardzo dobrego biegu nie zdołał wywalczyć miejsca na
podium kategorii MIX.
Był to udany start młodych orientalistów Kościelca, pokazujący duży potencjał
chrzanowskiego Klubu przed rozpoczynającym się nowym sezonem startowym. Na
pewno jeszcze bardziej zmobilizuje on ambitnych młodych zawodników do
wytężonej pracy treningowej podczas tegorocznej zimy – stwierdził po zawodach
trener Jerzy Kryjomski.

